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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení Dohoda o vládnom 
obstarávaní
(07917/2013 – C7-0180/2013 – 2013/0086(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07917/2013),

– so zreteľom na návrh protokolu, ktorým sa mení Dohoda o vládnom obstarávaní 
(07918/2013),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 
ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0180/2013),

– so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a na stanovisko Výboru 
pre rozvoj (A7-0339/2013),

1. udeľuje súhlas s uzavretím protokolu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Charakteristika a štruktúra Dohody o vládnom obstarávaní

Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) je právne záväzná medzinárodná dohoda o prístupe na 
trhy vládneho obstarávania, ktorej zmluvnými stranami sú i niektorí členovia Svetovej 
obchodnej organizácie. Táto viacstranná dohoda, o ktorej sa rokovalo počas uruguajského 
kola v roku 1994, nadobudla platnosť 1. januára 1996. Pozostáva z dvoch častí:

 základného textu, ktorým sa určujú pravidlá verejnej súťaže a ktorý zaručuje 
transparentnosť postupov a rovnaký prístup k uchádzačom;

 dodatkov, ktoré pozostávajú z príloh týkajúcich sa prístupu na trh, v ktorých zmluvné 
strany vymedzujú, ktorú časť svojho trhu obstarávania otvárajú pre medzinárodnú 
sú�až (predmetné obstarávanie). Pri predkladaní ponúk v rozsahu predmetného 
obstarávania zmluvné strany nesmú zaujať diskriminačný prístup vo vzťahu k 
domácim uchádzačom a iným uchádzačom v rámci (GPA).

Vo veci presadzovania právne záväznej podstaty dohody sa pri medzištátnych sporoch podľa 
GPA uplatňuje systém urovnávania sporov Svetovej obchodnej organizácie.

Do GPA je v súčasnosti zapojených 15 zmluvných strán, pričom takmer výlučne ide o 
rozvinuté krajiny: Arménsko, Európska únia so svojimi 27 členskými štátmi, Hongkong, 
Island, Izrael, Japonsko, Kanada, Kórea, Lichtenštajnsko, Nórsko, Singapur, Spojené štáty 
americké, Švajčiarsko a Taiwan. Albánsko, Čína, Gruzínsko, Kirgizská republika, 
Moldavsko, Nový Zéland, Omán, Panama a Ukrajina. Albánsko, Čína, Gruzínsko, Kirgizská 
republika, Moldavsko, Nový Zéland, Omán, Panama a Ukrajina.

Na rozdiel od bilaterálnych dohôd sa prostredníctvom GPA zaviedli spoločné pravidlá pre 
väčšiu skupinu krajín. Prevažná väčšina členov Svetovej obchodnej organizácie aj napriek 
tomu neprejavila záujem o dohodu z roku 1996. Zmeny boli potrebné aj vzhľadom na vývoj 
celkového obchodného prostredia.

Rokovania

Súčasťou GPA je vlastná doložka o preskúmaní, ktorá zaväzuje zmluvné strany rokovaniami 
o pravidlách a dodatkoch k dohode. V tejto súvislosti sa začali rokovania v roku 1999. V 
decembri 2006 dosiahli zmluvné strany GPA dohodu o revízii základného textu určujúceho 
pravidlá.

Za EÚ rokovania viedla Komisia. V čase rokovaní vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, 
podľa ktorej musia Európsky parlament a Rada poskytnúť súhlas s ratifikáciou dohody. Tento 
postup však Európskemu parlamentu a spravodajcovi neumožňuje vykonávať zmeny určitých 
častí dohody. Parlament môže len vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s dohodou ako takou. 
Úlohou Parlamentu je preto zhodnotiť, či výhody dohody prevyšujú jej prípadné negatívne 
aspekty, a zhodnotiť, či dohoda presahuje hranice určené v predchádzajúcich rozhodnutiach 
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Európskeho parlamentu.

Európsky parlament bol o rokovaniach pravidelne písomne informovaný prostredníctvom 
Výboru pre medzinárodný obchod (INTA).

Zmluvné strany GPA dosiahli 30. marca 2012 politickú dohodu o celkovej dohode (vrátane 
dodatkov). Túto záverečnú dohodu musia ratifikovať všetky zmluvné strany.

Pozmeňujúce konanie

S cieľom ratifikovať GPA v znení zmien Komisia 22. marca 2013 podala návrh rozhodnutia 
Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení GPA na základe článku 207 ods. 4 pod 
podmienkou súhlasu Európskeho parlamentu. Rada odovzdala oficiálnu žiadosť Parlamentu 
14. júna 2013. Ak Parlament vydá súhlas, Rada musí prijať rozhodnutie. Toto rozhodnutie sa 
uschová na sekretariáte Svetovej obchodnej organizácie. GPA v znení zmien nadobudne 
platnosť, ak dve tretiny zmluvných strán uzavreli proces ratifikácie.

Záujem EÚ o zlepšovanie rozsahu GPA

V mnohých krajinách sú vláda a ňou riadené inštitúcie najväčšími nákupcami všetkých 
druhov tovarov, počnúc základnými komoditami až po vyspelé technologické zariadenia.

EÚ de jure disponuje otvoreným trhom verejného obstarávania s európskymi verejnými 
obstarávateľmi, do ktorého môžu vstúpiť zahraniční uchádzači mimo verejného obstarávania, 
na ktoré sa vzťahuje GPA. Mnohé krajiny aj napriek tomu zriaďujú preferenčné systémy pre 
domácich dodávateľov. GPA poskytuje podnikom v rámci EÚ právnu istotu prístupu na 
zahraničné trhy.

EÚ okrem toho vytvorila spoločné pravidlá uchádzania sa o verejné zákazky na základe 
svojich právnych predpisov týkajúcich sa verejného obstarávania na vnútornom trhu EÚ. Part 
of this legislation is currently being revised1. EÚ zaviedla súbor pravidiel na zvýšenie 
transparentnosti a podporu súčasných postupov výberového konania, napríklad elektronického 
obstarávania. So zvyšovaním transparentnosti založenej na pravidlách verejného obstarávania 
EÚ sa zvyšuje i právna istota, čo prispieva k boji proti korupcii a úplatkárstvu v tretích 
krajinách.

Jednou z najdôležitejších úloh každej vlády je poskytovať obyvateľstvu služby verejného 
záujmu, najmä zabezpečovať prístup k základným službám ako vodné zdroje, bývanie, 
nakladanie s odpadom, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúra. Každá krajina uplatňuje vlastné 
postupy pri vytváraní rovnováhy medzi plnením tejto úlohy, potrebami efektívneho 
využívania vzácnych verejných zdrojov a úsilím o obstaranie služieb a tovaru najlepšej 
kvality a za najlepšiu cenu. Verejné obstarávanie slúži v mnohých krajinách ako základný 
nástroj podpory zamestnanosti a hospodárskej činnosti na regionálnej úrovni i ako nástroj 
podpory prísnych noriem so zretom na ochranu životného prostredia a dôstojné pracovné 
podmienky. Okrem toho existujú rozdiely medzi administratívnymi úrovňami obstarávateľov. 

1 Parlament a Rada v rámci svojich rokovaní dosiahli politickú dohodu o konečnom znení v júli.
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Dohoda o obstarávaní má teda náročnú úlohu pripraviť rovnaké podmienky a zároveň 
poskytnúť dostatočný priestor na politické rozhodnutia a rozmanitosť. GPA je snahou o 
ukotvenie uvedených podmienok vo výslovných ustanoveniach týkajúcich sa cieľov ochrany 
životného prostredia a o stanovenie relatívne vysokého finančného limitu vo výške 5 miliónov 
amerických dolárov určených na zákazky na nehnuteľnosti.

Dôsledky pre pracovné a sociálne aspekty a pre aspekty ochrany životného prostredia 
v rámci EÚ

Revidovaná verzia GPA nemá žiadny vplyv na postavenie pracovného, sociálneho a 
environmentálneho práva v EÚ. Smernice EÚ týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré v 
súčasnosti podliehajú revízii, upravujú rozsah, v ktorom verejní obstarávatelia EÚ môžu 
požiada� o dodržiavanie pracovného a environmentálneho práva hostiteľského lanského 
štátu. GPA zaväzuje všetkých uchádzačov dodržiavaním týchto pravidiel týkajúcich sa 
sociálnych vecí a ochrany životného prostredia bez ohľadu na to, či uchádzači pochádzajú z 
členských krajín EÚ alebo z krajín, ktoré sú zmluvnými stranami GPA.

Vlastnosti GPA v znení zmien

Revízia GPA prináša lepšiu zrozumiteľnosť a transparentnosť, a tak vylepšuje základný text, 
ktorý určuje pravidlá verejnej súťaže.

Pokiaľ ide o vylepšené pravidlá, EÚ sa v priebehu rokovaní usilovala o reštrukturalizáciu 
znenia novej GPA, aby sa dodržalo poradie krokov postupu verejného obstarávania. 
Vylepšené pravidlá obsahujú niekoľko nových prvkov:

 bola zavedená možnosť elektronických aukcií, ktoré sú ešte flexibilnejšie pre 
obstarávateľov zmluvných strán, napríklad v podobe kratších výpovedných lehôt pri 
používaní elektronických nástrojov;

 zmluvné strany GPA budú musieť zriadiť bezplatnú a centralizovanú elektronickú 
databázu, ktorá bude obsahovať oznámenia o obstarávaní uverejňované ministerstvami 
a inými ústrednými obstarávateľskými subjektmi. Inšpiráciou pre zavedenie týchto 
povinností bol vo veľkej miere model EÚ, ktorým je jednotná databáza nazvaná 
„Tender Electronic Daily“ (TED);

 podobne ako pri systéme EÚ, prostredníctvom revidovaných pravidiel výberu bude 
možné zaistiť, aby boli spoločnosti, ktoré boli usvedčené zo závažných trestných 
činov alebo iného závažného porušenia predpisov, alebo ktoré profesionálne 
pochybili, vylúčené z verejného obstarávania;

 znenie revidovanej GPA zahŕňa nové ustanovenia pre rozvojové krajiny, ktoré sa chcú 
pripojiť k dohode. Rozvojové krajiny, ktoré sa zapojili do procesu pristúpenia k 
dohode, majú možnosť využiť výhody súboru prechodných opatrení. Patria k nim: i) 
cenové výhody; (ii) kompenzácie; (iii) postupné pridávanie špecifických subjektov a 
odvetví; a iv) prahové hodnoty, ktoré sú pôvodne vyššie než trvalá prahová hodnota. 
Zaviedlo sa ustanovenie, ktorým sa odkladá plnenie akýchkoľvek špecifických 
povinností uvedených v GPA, ktoré nie sú požiadavkami rovnakého zaobchádzania s 
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tovarom, so službami a s dodávateľmi ostatných zmluvných strán dohody, na obdobie 
piatich rokov po pristúpení k dohode pre najmenej rozvinuté krajiny alebo na obdobie 
až troch rokov v prípade ostatných rozvojových krajín. Toto obdobie sa môže predĺžiť;

 v súlade so smernicami EÚ týkajúcimi sa verejného obstarávania bol do revidovaných 
pravidiel pridaný odkaz na technické špecifikácie vo význame, že verejní 
obstarávatelia majú možnosť zohľadňovať aspekty ochrany životného prostredia v 
technických špecifikáciách;

 EÚ okrem toho dosiahla zjednodušenie súčasných povinností týkajúcich sa 
štatistického vykazovania. Patrí sem aj obmedzenie počtu údajov, ktoré treba 
predkladať, možnosť poskytnúť odhady a zavedenie možnosti neuplatňovať 
povinnosti pre tie zmluvné strany (ako EÚ), ktoré vedú centralizovanú databázu.

Čo sa týka rozšírených dodatkov, súbor príloh týkajúcich sa prístupu na trh na základe 
uzavretia dohody zahŕňa:

 dodatok vypracovaný zmluvnými stranami, ktorý uvádza minimálne 200 dodatočných 
centrálnych, miestnych a iných vládnych inštitúcií, na ktoré sa vzťahuje dohoda;

 prvý dodatok vypracovaný Kóreou týkajúci sa zmlúv o vybudovaní, prevádzkovaní a 
prevode;

 dodatok o dodatočných službách, vypracovaný takmer všetkými zmluvnými stranami, 
týkajúci sa napríklad oblasti telekomunikačných služieb;

 niekoľko zlepšujúcich zmien dodatku o tovare;

 dodatok, ktorý po prvý krát vypracúvajú všetky zmluvné strany, týkajúci sa úplného 
rozsahu stavebných služieb vo vzťahu k príslušným prahovým hodnotám;

 redukčné úpravy prahových hodnôt v súlade s dohodou, ktoré vykonalo niekoľko 
zmluvných strán, najmä Holandsko vo vzťahu k Arube, Izrael, Japonsko a Kórea;

 rozšírený dodatok Japonska o súkromných finančných iniciatívach (Private Finance 
Initiative);

 postupné rušenie režimu kompenzácií zo strany Izraela (v súčasnosti na úrovni 20% 
pre každú verejnú zákazku pridelenú zahraničnému uchádzačovi);

 odstránenie právnych predpisov Spojených štátov „Buy America“ z obstarávaní 
financovaných agentúrou pre verejné služby Rural Utilities Service.

EÚ sa vo všeobecnosti podarilo vytvoriť príležitosti na trhu v zmysle rozšírenia rozsahu 
pôsobnosti dohody na ďalšie subjekty (najmä pristúpením krajín EHP, Kanady, Južnej Kórey, 
Spojených štátov, Izraela, Taiwanu, Hongkongu (Čína)), čím sa zabezpečilo pokrytie tovaru a 
služieb a zavedenie prahových hodnôt týchto služieb a tovaru (najmä Japonsko, Kórea a 
Izrael). EÚ si takto zabezpečila dodatočné príležitosti prístupu na trh v hodnote približne 30 
miliárd eur.
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EÚ ako protislužbu vytvorila ponuky pre krajiny EHP, Švajčiarsko, Taiwan, Japonsko a 
Spojené štáty v zmysle rozšírenia rozsahu pôsobnosti dohody na ďalšie subjekty. EÚ okrem 
toho ponúkla pracovnú koncesiu pre Kóreu, krajiny EHP a Švajčiarsko pod podmienkou 
obojstranného čiastočného otvorenia železničného priestoru pre Japonsko a umožnenia 
verejného obstarávania na nižšej ako centrálnej úrovni pre Kanadu.
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17.9.2013

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ

pre Výbor pre medzinárodný obchod

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení Dohoda o vládnom 
obstarávaní
(07917/2013 – C7-0180/2013 – 2013/0086(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Filip Kaczmarek

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) z roku 1994 má obmedzený počet členov, z ktorých 
väčšina sú rozvinuté ekonomiky. Jedným z cieľov revidovanej GPA je rozšíriť súčasnú členskú 
základňu. Preto rozvojovým krajinám poskytuje stimuly, napríklad možnosť dočasného 
uplatňovania vyšších prahových hodnôt a postupného začleňovania subjektov a odvetví, a to 
s cieľom uľahčiť otvorenie trhu zahraničnej konkurencii. 

Nie je však jasné, či revidovaná doložka o osobitnom a diferencovanom prístupe k rozvojovým 
krajinám vedie k zlepšeniu pravidiel, ktoré sa uplatňujú v súčasnosti. Nové znenie umožňuje 
prechodnú dodatočnú ochranu trhov rozvojových krajín, pričom v súčasnosti sa možno 
dohodnúť na výnimkách, ktoré nie sú časovo obmedzené. Na druhej strane nové znenie 
rozvojovým krajinám neponúka výrazné zlepšenie prístupu na trhy ostatných strán GPA. 

Napriek celkovo pozitívnym zlepšeniam v oblasti postupov verejného obstarávania 
a transparentnosti nemožno očakávať, že krajiny k tejto dohode pristúpia bez toho, aby bolo 
preukázané, že prínosy prevážia nad nákladmi – napr. pokiaľ ide o administratívne náklady 
spojené s prístupovým procesom, ako aj sociálne a ekonomické náklady vyplývajúce zo straty 
trhov verejného obstarávania pre domáce spoločnosti – a bez toho, aby boli vytvorené 
bezpečnostné siete nevyhnutné na minimalizáciu následkov týchto strát. 

Dlhodobé účinky liberalizácie vnútroštátnych trhov verejného obstarávania a z toho vyplývajúci 
rozšírený prístup na trh sú pozitívne, a to aj napriek uvedeným nedostatkom revidovaného 
znenia.

*******
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Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor navrhol, 
aby Európsky parlament udelil súhlas.
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